Tarieven van 't Hofje in 2020
voor naschoolse opvang (nso)
begin- en eindtijd van de opvang
We bieden tijdens schoolweken naschoolse opvang met een minimum van 2,5 uur per middag
tot uiterlijk 18:30 uur. Feestdagen worden gezien als opvangdagen en ook als zodanig berekend.
De studiedagen en de dagen tussen kerst en Nieuwjaar, waarop 't Hofje gesloten is, rekenen we niet mee.

uurtarief voor standaardovereenkomsten

€ 9,43 per uur

Hierbij halen we je kind op school op, op het moment dat deze school op een gewone schooldag uit is,
tot de eindtijd die je met ons afspreekt. Je kind is tijdens de reguliere (Tielse) schoolvakanties vanaf
7:30 uur welkom bij de nso, tot dezelfde einddtijd als tijdens de schoolweken.

uurtarief voor onderwijsovereenkomsten

€ 10,37 per uur

Hierbij halen we je kind op school op, tijdens schooldagen, net zoals bij een standaardovereenkomst,
maar NIET tijdens de (Tielse) schoolvakanties. D.w.z. dat we je kind 40 weken opvang bieden per jaar.

€ 9,43 per uur

uurtarief voor vakantieopvang

Hierbij komt je kind alleen in de schoolvakanties, met een minimum van 4 uur per dag, tussen
7:30 tot 18:30 uur. Je geeft daarbij zelf door òf en wanneer je kind bij 't Hofje komt.

kinderopvangtoeslag
Vergeet niet om het nieuwe tarief door te geven op toeslagen.nl.
Daar kun je dan ook de precieze kinderopvangtoeslag (laten) berekenen.

voorbeeldberekening voor 1 (mid)dag per week

per maand
per jaar

per maand
per jaar

o.b.v opvang op dinsdag, over heel 2020

van 14:00 tot 16:30 (geen verlenging)

van 14:00 tot 17:30 (60 min. verlenging)

met opvang in de vakanties (9 uur)

met opvang in de vakanties (10 uur)

€ 163,42

17,33 uur

€ 204,35

21,67 uur

€ 1.961,06

207,96 uur

€ 2.452,18

260,04 uur

van 14:00 tot 16:30 (geen verlenging)

van 14:00 tot 17:30 (60 min. verlenging)

zonder opvang in de vakanties

zonder opvang in de vakanties

€ 94,29

9,09 uur

€ 132,05

12,73 uur

€ 1.131,49

109,08 uur

€ 1.584,58

152,76 uur

berekening van de gemiddelde uren per maand
Voor je kind wordt een jaarkalender gemaakt van de naschoolse opvang , aan de hand van de dagen
in de week waarop je kind komt. Het aantal uren van deze kalender (en dus van het jaar) wordt opgeteld
en gedeeld door 12. Dit gemiddelde aantal uren brengen we maandelijks in rekening.
Feestdagen worden gezien als opvangdagen en ook als zodanig berekend.
De studiedagen en de dagen tussen kerst en Nieuwjaar, waarop 't Hofje gesloten is, rekenen we niet mee.

